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Kuidas suhestub kaasaegne loogika ontoloogiaga?

John Venn'i vastus

2006.aasta  sügisel  kirjutasin Aristotelese  logose mõiste  kohta 

ingliskeelses ettekandes,  mis  diskuteeris  loogilise  ruudu  laiendamise  üle, 

järgmist:

• Niisiis,  λόγος  on  ASI,  kõige  reaalsem  asi,  see  on  enne  kõike  ja  läbi 

selleilmneb kõik     või mõni. Sedalaadi käsitus logose tuumast ja kihtidest erineb 

oluliselt kaasaegsest arusaamast, mille puhul välditakse igati distsipliini piiride 

ja  raamide  ületamist,  mistõttu  loogika  ja  ontoloogia  küsimusi  käsitletakse 

eraldi. Mistahes ristuvad või kattuvad ühised tuletuspunktid on kahtlased.

Diagramm: Logos (λόγος) kreekalikus mõtlemises

Sellele seisukohale vaieldi lühidalt vastu. Olevat piisavalt näiteid, mille puhul 

võib  nentida,  et  loogika  ja  ontoloogia  käivat  endiselt  ühte  jalga  –  mis  on 

lähtepunktiks loogikale on seda samuti ontoloogiale ja vastupidi. Piirjoont ei 

olevat  ning  kõikehõlmavad  katsed  rekonstrueerida  filosoofilist  püramiidi 

iseloomustavat ka postmodernistlikku analüütilist filosoofiat. Ma ei ole leidnud 

sellele kinnitust. 
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Vastupidi. Loogika ja filosoofiliste distsipliinide vahekorda käsitletakse endiselt  

lähtuvalt alusest, mis on ette antud juba 19.sajandi keskpaigast, kui hakati 

tegema süstemaatilisi katseid deteologiseerida filosoofiat, teha filosofeerimist 

loodusteaduste sarnaseks.  John Venn (1834–1923) kirjutab Symbolic Logic I 

peatükis järgmist: 

• It  will  be  well  therefore,  before  explaining  the  foundations  on  which  the  

Symbolic Logic must be understood to rest, to give a brief discussion of the 

corresponding substructure in the case of some other systems with which the 

reader is likely to be more or less familiar. It will be readily understood that we 

shall  not  dig  down  any  deeper  than  is  absolutely  necessary,  and  this  is  

fortunately  not  far  below the  surface.  Psychological  questions need not 

concern us here and still less those which are Metaphysical. [1]

Ehk – 

• Seetõttu oleks, enne kui hakata seletama aluseid, millel sümboliloogika 

peab  rajanema,  arutleda  lühidalt  vastavate  substruktuuride  üle 

mõningate teiste süsteemide korral, millega lugeja võib tõenäoliselt olla  

rohkem või vähem eelnevalt kokkupuutunud. Kindlasti on arusaadav, et  

me hakka minema kaugemale, kui see on tingimatult hädatarvilik ja see 

pole,  õnneks,  palju  pealispinnast  allpool.  Psühholoogilised 

küsimused ei tohiks meile seejuures korda minna ja veel vähem 

need, mis on metafüüsilised.

Peaks  olema  ilmselge,  et  Venni  loogikateaduse  paradigma  erineb 

märkimisväärselt  Aristotelese   hierarhilisest  filosoofia  mudelist  (loogika-

metafüüsika  kõigepealt,  seejärel  füüsika  jne),  mis  lähtub  osalt 

kontsentrilisest logose käsitusest*,  mille  osas  Aristoteles  näis  olevat  pelgalt 

varasema traditsiooni ülevõtja rollis.

[1] Venn, John (1881). Symbolic Logic. London. p1

Studia Cartesiana Estonica (2009)
2

http://studiacartesianaestonica.wordpress.com/2009/08/#_ftnref2
http://studiacartesianaestonica.wordpress.com/2009/08/#_ftn2

	Kuidas suhestub kaasaegne loogika ontoloogiaga?

